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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 
บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเมื่อวันอังคารที่  26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ซึ่งจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยเป็น 
การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิคส ์พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1) ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2) นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร
ความเส่ียง  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

3) นายนพพร เทพสิทธา                 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4) นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน  

5) นายศิรวิทย ์พะเนียงเวทย ์ กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร 
6) นายชานนท ์เรืองกฤตยา กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ

ก ากบัดแูลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
7) นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิริ   กรรมการที่ เ ป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหาร และ 

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
8) นายประเสรฐิ แต่ดลุยสาธิต กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัย ์
9) นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ที่สายงานการลงทุน และ

เลขานกุารบรษิัท 
10) นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา      กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร และกรรมการบรหิาร  

 
ทัง้นี ้กรรมการบรษิัทมีจ านวนทัง้หมด 10 คน และเขา้รว่มประชมุจ านวน 10 คน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการเขา้รว่มประชมุเท่ากบั
รอ้ยละ 100.00 

 
ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวลิมลี่ ทิพพงษ์ประภาส ประธานเจา้หนา้ที่ สายงานการเงิน 

2. ดร. สนัติภาพ ค าสะอาด ประธานเจา้หนา้ที่ สายงานทรพัยากรบคุคล 

3. นายวฒุิธิภทัร ์สรุเชษฐคมสนั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชี 
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ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

1) นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์
2) นางสาววิไลพร  เชาวว์ิวฒันก์ลุ 
 
ทีป่รึกษากฎหมายจาก บริษัท ดีเอ็น 36 จ ากัด 

1) นายเนรมิต ตรงพรอ้มสขุ 
2) นางสาวณชัชา ศรีสพุรวิชยั 

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ช่วยท่านประธานใน 
การด าเนินการประชมุ เป็นผูช้ีแ้จงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 

1. ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยหน่ึง (1) หุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้หน่ึง (1) เสียง และผูถื้อหุน้
ท่านใดมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด ผูถื้อหุน้ท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  ยกเวน้วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิ 
การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

2. ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงทัง้หมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่าง หนึ่ง
เท่านัน้ เวน้แต่ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทย  เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เท่านัน้ 
จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได ้โดยรวมคะแนนเสียงทัง้หมดแลว้  ตอ้งไม่เกินจ านวนสิทธิออกเสียงที่
มีอยู่ ทัง้นี ้หากผูร้บัมอบฉนัทะที่เป็นคสัโตเดียนออกเสียงไม่ครบจ านวนเสียงที่มี จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง 

วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

บรษิัทไดก้ าหนดหลกัเกณฑส์ าหรบัการลงคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้ 

1. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ตอ้งการออกเสียงลงคะแนน ระบบจะแสดงปุ่ มส าหรับการออกเสียง
ลงคะแนน คือ “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ยกเวน้ การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5  เรื่องพิจารณาอนุมตัิ
เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะทกุรายจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เพื่อใหก้ารด าเนินการประชมุเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

2. บริษัทจะแจ้งการเปิดลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว 
ผูด้  าเนินการประชมุจะประกาศผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ 

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน และไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบรอ้ยแลว้ 
บรษิัทจะลงคะแนนเสียงตามที่ผูถื้อหุน้นัน้มอบฉนัทะมาทกุประการ 

4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนในระบบว่า “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ระบบจะถือ
ว่าผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ มีมติเห็นดว้ยในการพิจารณาวาระนัน้ ๆ    
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ขัน้ตอนการประชมุ และสิทธิในการแสดงความเห็นหรือมีขอ้ซกัถาม 

ขัน้ตอนการประชมุ 

ในการประชมุ บรษิัทจะด าเนินการประชมุเรียงตามล าดบัวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ 

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือกรณีมีขอ้ซกัถาม 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามขอ้สงสยัในแต่ละวาระ ขอให้พิมพข์อ้ความส่งเขา้มา
ในระบบ 

องคป์ระชมุ 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 ไดก้ าหนดว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะด าเนินการไดต้อ้งมี 
ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุน้
ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในการนบัคะแนนเสียงครัง้นี ้บรษิัท ดีเอ็น 36 จ ากดั ที่ปรกึษากฎหมาย ท าหนา้ที่ดแูลการประชมุใหเ้ป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้ง
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท และสอดคลอ้งกบัแนวทางที่ดีในการจดัประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทจดทะเบียน  

หลงัจากนัน้ นางสาวนฤชล ไวทยานุวตัติ แจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบว่า มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 17 ราย 
และผูถื้อหุน้ท่ีรบัมอบฉันทะจ านวน 29 ราย รวมผูถื้อหุน้จ านวน 46 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ได ้2,558,924,333 หุน้ หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 61.4203 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ทัง้นี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท ถือว่าครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทแลว้ จึงขอเรียนเชิญประธาน
กรรมการบรษิัทเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ 
 
เร่ิมการประชุม 

ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ไดเ้ปิดการ
ประชมุเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 
วาระที ่1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 

 ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 
2564 โดยบริษัทไดจ้ดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 แบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 แลว้ 

 หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ นายเสริมศักดิ์  ขวัญพ่วง กรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานสรุป 
ผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2564 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ  

นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2564 ดงันี ้

ในปี 2564 บรษิัทมียอดโอนกรรมสิทธ์ิทัง้หมดจ านวน 10,014 ลา้นบาท โดยเป็นยอดโอนกรรมสิทธ์ิจากโครงการ
พรอ้มโอน (Ready to Move) ทัง้หมดรอ้ยละ 100 ลดลงจากปี 2563 ที่มียอดโอนเท่ากบั 18,345 ลา้นบาท (โครงการพรอ้มโอน 



- 4 - 

9,262 ลา้นบาท โครงการใหม่ 9,083 ลา้นบาท) หรือลดลงรอ้ยละ 45 แต่หากเทียบเป็นมลูค่าการโอนกรรมสิทธ์ิจากโครงการ
พรอ้มโอนปี 2564 จะมีจ านวนเพิ่มขึน้จากปี 2563 เท่ากบั 752 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8 

บริษัทมีลกูคา้ท่ีโอนกรรมสิทธ์ิดว้ยเงินสดอยู่ในระดบัรอ้ยละ 28 ซึ่งประกอบดว้ยลกูคา้ชาวไทยรอ้ยละ 12 และ
ลกูคา้ต่างประเทศรอ้ยละ 16 ส่วนการโอนกรรมสิทธ์ิดว้ยสินเชื่อรอ้ยละ 72 

ในปี 2564 บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิเท่ากบั 339 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนเท่ากบั 386 ลา้นบาท โดยเป็นผลมา
จากตลาดอสงัหาริมทรพัยท์ี่มีการชะลอตวั เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นอกจากนีก้  าไรที่ลดลงยงัเป็นผล
มาจากการลดลงของส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ ซึ่งลดลงจ านวน 1,004 ลา้นบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน 
เนื่องจากในปี 2564 บริษัทไม่มีการเปิดโครงการใหม่ที่สรา้งเสร็จและพรอ้มโอน เนื่องจากสภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกิจ
ดงัที่กล่าวมา 

ปัจจุบนับริษัทยงัมีความสมัพนัธ์ที่ดีกับบริษัท มิตซุย ฟูโตซงั จ ากัด ซึ่งถือเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจที่ส  าคัญของ
บรษิัท โดยบรษิัทมีโครงการท่ีรว่มทนุ แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 17 โครงการ (มลูค่า 78,009 ลา้นบาท) และเซอรว์ิสอพารท์เมน้ท ์
5 โครงการ (มลูค่า 11,356 ลา้นบาท) คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 89,365 ลา้นบาท 

รายงานผลการด าเนินงานดา้นการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั ประจ าปี 2564 

บริษัทไดม้ีการทบทวนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจเพื่อใหส้อดคลอ้งกับแบบประเมิน (Checklist Version 4.0) ที่ใชใ้นการยื่นขอรบัรองโครงการแนวร่วมต่อตา้น
คอรร์ัปชันของภาคเอกชนไทย (“CAC”) และเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงาน
ประจ าปี แบบ 56-1 One Report โดยมีการเพิ่มเติมแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอรร์ัปชัน รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝัง  
การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใด ๆ ประธานจึงแจง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มี
การลงคะแนนเสียง 
 
มติทีป่ระชุม   ที่ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
 
วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 ประธานไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า บริษัทไดจ้ัดท างบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  
31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ที่ไดจ้ัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพรอ้มหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของบริษัท 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดงักล่าวไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัท
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดย
ประธานไดม้อบหมายใหน้ายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง เป็นผูร้ายงานในรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง ไดส้รุปงบการเงินของบรษิัทประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดงันี ้
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          (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการตามงบการเงนิรวม  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

สินทรพัยร์วม  39,382 43,298 
หนีสิ้นรวม 22,141 25,863 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 17,240 17,435 
รวมรายได ้ 4,177 5,243 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ (427) 1,048 
ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท (457) (207) 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (บาทต่อหุน้) (0.26) (0.19) 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

นายวิชิต ตระการวิจิตร ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา มีบริษัทอสงัหาริมทรพัยบ์างบรษิัท
สามารถท ายอดขายและมีผลก าไร ขณะที่บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) ดูเหมือนจะเป็นช่วงขาลง จึงอยาก
ทราบว่าบรษิัทจะมีการปรบัตวัหรือมีโครงการใหม่ในอนาคตบา้งหรือไม่ 

นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพ่วง ตอบขอ้ซกัถามดงักล่าวว่า บริษัทมีแผนที่เพิ่มธุรกิจจากโครงการทางราบ (Housing) 
โดยจะเพิ่มจาก 15% เป็น 20% ซึ่งแผนงานดงักล่าวจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยภาพรวมจะเป็นการผสมผสานระหว่าง
ธุรกิจคอนโดมิเนียมและทางราบ (Housing) อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด 19 คล่ีคลาย ผูค้นเริ่ม
กลบัมาท างานในเมือง ธุรกิจคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นที่อยู่อาศยัในเมืองก็จะดีขึน้ตามล าดบั 

ทัง้นี ้ประธานไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่า ชีวิตคนเมืองรวมถึงคนต่างชาติที่เขา้มาท่องเที่ยวดว้ย เมื่อรฐับาลเปิดประเทศ 
คนต่างชาติจะเดินทางกลบัเขา้มาท่องเที่ยวและท างานในเมืองอีกครัง้ 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสยัใด ๆ ประธานจึงใหข้อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ พิจารณางบการเงินของบริษัทประจ าปี 
2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564  
 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่

เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,558,304,058 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 1,422,375 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ จ านวน 3 ราย คดิเป็นจ านวน
หุน้ 802,100 หุน้ นบัเป็นจ านวนหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุทัง้หมดจ านวน 2,559,726,433 หุน้ 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการไมจ่ัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมการบรหิาร เป็นผูร้ายงานในวาระนี ้
นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และขอ้บังคับบริษัท ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุน
ส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวน
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียน และหา้มบรษิัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงั
มียอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทไดจ้ดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองจนครบจ านวนตามที่กฎหมายก าหนด
แลว้ กล่าวคือ จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ดงันัน้ บรษิัทจึงไม่จ าเป็นตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิไวเ้ป็นทนุส ารอง
อีก 

นอกจากนี ้เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีผลการด าเนินงานรวมขาดทุน อีกทัง้บริษัทตอ้งมีการส ารองเงินไวเ้พื่อ
ลงทุนในอนาคต และส ารองเงินไวเ้พื่อจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม หรือเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในบริษัท ตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบรษิัท  

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการไม่จัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เนื่องจากบริษัทมีผลการด าเนินงานรวมขาดทุน อีกทัง้บริษัทตอ้งการ
ส ารองเงินไวเ้พื่อลงทุนในอนาคต และส ารองเงินไวเ้พื่อจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม  รวมทัง้เป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในบริษัทตามที่
กล่าวมาแลว้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม  

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสยัใด ๆ ประธานจึงใหข้อที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาการไม่จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 
2564 และการงดจ่ายเงินปันผล 
 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการไม่จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ โดยมี

รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,559,982,308 99.9998 
ไม่เห็นดว้ย 5,000 0.0002 
งดออกเสียง 375 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ จ านวน 1 ราย คดิเป็นจ านวน
หุน้ 261,250 หุน้ นบัเป็นจ านวนหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุทัง้หมดจ านวน 2,559,987,683 หุน้ 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

 ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุแจง้หลกัการ เหตผุล และรายละเอียดของวาระนีใ้หท้ี่ประชมุทราบ 
 ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 22 ระบุว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชุม 
บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและลงมติ 

 คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดย้ึดถือแนว
ปฏิบตัิ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบรษิัท ความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market 
Capitalization) ในขนาดที่ใกลเ้คียงกับบริษัท และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 14 ลา้นบาท  
2. ค่าตอบแทนอื่น            
       - ไม่มี - 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวประกอบดว้ย  

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายตามภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 
2. ค่าเบีย้ประชุม เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเมื่อเขา้ร่วมประชุมในแต่ละครัง้  โดยจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็น

ผูบ้รหิาร ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

รายเดือน เบีย้ประชุม/คร้ัง  

ประธานกรรมการบรษิัท 200,000 25,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 75,000 25,000 

ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 75,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 65,000 25,000 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 65,000 25,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 30,000 - 

 
3. โบนัส พิจารณาจากผลก าไรของบริษัทและจ านวนเงินปันผลที่จ่ายใหก้ับผูถื้อหุน้  ทั้งนี ้การจัดสรรโบนัส  

ใหค้ณะกรรมการบรษิัทเป็นผูม้ีอ  านาจในการพิจารณาการจดัสรรเงินโบนสัใหแ้ก่กรรมการแต่ละคน  

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ที่เสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดขา้งตน้ รวมทัง้สิน้

เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 14,000,000 บาท ซึ่งเท่ากบัปีที่ผ่านมา 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม  
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เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใด ๆ ประธานจึงใหข้อที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2565  
 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 รวมทั้งสิน้เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

14,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุม 

เห็นดว้ย 2,559,626,058 99.9859 
ไม่เห็นดว้ย 361,625 0.0141 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งเพื่อใหผู้ถื้อหุน้
สามารถลงคะแนนเสียงไดอ้ย่างเป็นอิสระ จึงขอเชิญกรรมการทัง้ 3 คน ที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการออกจากหอ้งประชมุ นอกจากนี ้ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้หลกัการ เหตผุล และ
รายละเอียดของวาระนีใ้หท้ี่ประชมุรบัทราบ 

 นางสาวนฤชล ไวทยานุวตัติ ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการ
ออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สดุ
กบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลือกตัง้เขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีกรรมการที่ครบวาระและตอ้งออกจากต าแหน่งตามขอ้บงัคบัของบริษัท จ านวน 
3 ท่าน ดงันี ้

1. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการอิสระ 
2. นายชานนท ์เรืองกฤตยา กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
3. นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิร ิ กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วมีความเห็นว่า นายนพพร  
เทพสิทธา นายชานนท ์เรืองกฤตยา และนายธัญลักษณ ์นันทธ์นาวรสิริ เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณ์ 
อันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาเห็นชอบใหเ้สนอที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
 อนึ่ง ขอ้มูลของบุคคลซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏ
ตามเอกสารแนบที่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  

หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม  
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เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสยัใด ๆ ประธานจึงใหข้อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้กรรมการกรรมการทัง้ 3 
คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบคุคล 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 คน ไดแ้ก่ (1) นายนพพร เทพสิทธา (2) นายชานนท ์เรืองกฤตยา 
และ (3) นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิริ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 5.1 นายนพพร เทพสิทธา 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,559,690,408 99.9884 
ไม่เห็นดว้ย 297,275 0.0116 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

 5.2 นายชานนท ์เรืองกฤตยา 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,559,690,508 99.9884 
ไม่เห็นดว้ย 297,175 0.0116 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

 5.3 นางสายธัญลักษณ ์นันทธ์นาวรสิริ 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,559,690,508 99.9884 
ไม่เห็นดว้ย 297,175 0.0116 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2565 

 ประธานได้มอบหมายให้ผู้ด  าเนินการประชุมชี ้แจงถึงหลักการ เหตุผล และรายละเอียด  ของวาระนี ้ให ้
ที่ประชมุทราบ 
 นางสาวนฤชล ไวทยานุวตัติ ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชี และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง  บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี และไดป้ฏิบตัิหนา้ที่
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ดว้ยความรบัผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2565 โดยเสนอให้
ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปนี ้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท  

 1. นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ 
 2. นางสาวรุง้นภา เลิศสวุรรณกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ 
 3. นางกิ่งกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ 
 4. นางสาวรสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ 
 5. นางสาววิไลพร เชาวว์ิวฒันก์ลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 9309 

 และเสนอใหพ้ิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวน 1,600,000 บาท (หนึ่งลา้นหกแสนบาท)  
ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักล่าว ยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ  าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง เป็นตน้ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิทั่วไป 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใด ๆ ประธานจึงใหข้อที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่า
สอบบญัชีประจ าปี 2565  
 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ได้แก่ (1) นางสาวสุมนา  

พันธ์พงษ์สานนท ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ (2) นางสาวรุง้นภา เลิศสุวรรณกุล 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ (3) นางกิ่งกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ (4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659  
และ/หรือ (5) นางสาววิไลพร เชาวว์ิวัฒนก์ุล เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบ
บญัชี เป็นจ านวนเงิน 1,600,000 บาท (หน่ึงลา้นหกแสนบาท) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียด 
การออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,559,987,308 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 375 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

 
วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม  

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 
คล่ีคลายลงในปีนี ้โดยเปล่ียนจากโรคระบาดเป็นโรคประจ าถิ่นภายในปีนี ้ยอดการจองและการขายคอนโดมิเนียมจะเป็น
อย่างไร 



- 11 - 

นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมการบรหิาร ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า ปัจจุบนันีส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด 
19 ในประเทศไทยยงัเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหรู้ปแบบการพกัอาศยัในเมืองโดยเฉพาะคอนโดนิเนียมยงัไม่กลบัเขา้สู่ภาวะ
ปกติ โดยขึน้อยู่กบั 2 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 
1) คนในประเทศที่ใชช้ีวิตในเมือง ไม่ว่าจะเป็นคนท างาน นักเรียน นักศึกษา ยังไม่กลบัมาอยู่ในเมือง เนื่องจากสถานที่

ท  างาน โรงเรียน มหาวิทยาลยั ยงัไม่เปิดท าการเต็มรูปแบบ 
2) คนต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยว สืบเนื่องจากนโยบายการเปิดประเทศ ซึ่งท าใหน้ักท่องเที่ยวยงัไม่เดินทางกลับเขา้มา 

และความไม่แน่นอนในเรื่องขัน้ตอนการเขา้ประเทศ อีกทัง้ กระบวนการในเรื่องการตรวจหาเชือ้และการกักตวัยงัเป็น
เรื่องที่ถกเถียงกนัอยู่ ทัง้นี ้บรษิัทคาดว่าในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2565 จะมีความชดัเจนในเรื่องดงักล่าวเพิ่มมากขึน้ 

ทั้งนี ้ประธานไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่า ชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานและพักอาศัยในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในเมือง 
มีจ านวนมาก หากคนกลุ่มนีเ้ดินทางกลบัเขา้มาก็คาดการณว์่าความตอ้งการท่ีพกัอาศยัในเมอืงจะเพิ่มขึน้ตามล าดบั ปัจจบุนันี ้
จากการรายงานข่าวพบว่า คนที่พกัอาศยัในฮ่องกงมีการยา้ยที่อยู่อาศยัไปยงัต่างประเทศ อาทิ ประเทศสิงคโปร ์และประเทศ
ไทย นัน้จะเป็นผลดีต่อประเทศและบรษิัท 

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่า อยากทราบกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทใน 
ปี 2565 จะมีแนวโนม้และผลประกอบการเป็นอย่างไร รวมถึง ธุรกิจใหม่ New S Curve และนโยบายหุน้กู ้Perpetual Bond จะ
เป็นอย่างไร อีกทัง้ขอเสนอแนะใหเ้ชิญคณุชานนท ์เรืองกฤตยา ไดพ้บนกัลงทนุในงาน Opportunity Day 

นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมการบริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า กลยุทธข์องบริษัทในปี 2565 บริษัทยงัคงเนน้
การท าธุรกิจที่พกัอาศยัเป็นหลกั โดยจะมีการเปิดตวัโครงการใหม่ทัง้หมด 7 โครงการ แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 5 โครงการ และ
แนวราบ (Housing) 2 โครงการ  

ส าหรบัธุรกิจ New S Curve เป็นธุรกิจที่บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษา ซึ่งบริษัทไดม้องหาโอกาสการลงทุนใน
ธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มรายไดอ้ย่างสม ่าเสมอ หากมีความคืบหนา้ในการลงทนุในธุรกิจใหม่ บรษิัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทนุ
ทราบต่อไป 

นอกจากนี ้หุน้กู ้Perpetual Bond ที่จะครบก าหนด บริษัทมีนโยบายที่จะช าระคืนตามก าหนด และในปีนีจ้ะยงั
ไม่มีการออกหุน้กู ้Perpetual Bond  เพิ่มเพื่อมาต่ออาย ุ

นายรกัเกียรติ ไทยอาภรณ ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า แผนธุรกิจใน 1-3 ปีขา้งหนา้ บริษัทมีแผนกระจายการลงทุน 
ไปยงัธุรกิจอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร และสินคา้คงเหลือในปัจจบุนัเป็นอย่างไร รวมถึงบรษิัทมีแผนระบายสินคา้คงเหลืออย่างไร 

นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมการบริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า แผนธุรกิจของบริษัทใน 1-3 ปี ขา้งหนา้บริษัท
ยงัคงเนน้การลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์โดยเฉพาะที่พกัอาศยัในรูปแบบคอนโดมิเนียมในเมือง นอกจากนี ้จะมีการเพิ่ม
สดัส่วนธุรกิจแนวราบ (Housing) เพิ่มขึน้ ส าหรบัการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ บริษัทยงัคงใหค้วามสนใจ โดยขณะนีอ้ยู่ระหว่าง
การศกึษาในรายละเอียด ส่วนสินคา้คงเหลือในปัจจบุนัถือว่าบรษิัทยงัไดเ้ปรียบเนื่องจากเป็นสินคา้คงเหลือที่มีตน้ทุนพฒันาที่
ต  ่า ราคาที่ดินไม่ลดลง ซึ่งคาดการณว์่าจะสามารถระบายสินคา้คงเหลือได ้และในปีนีจ้ะมีสินคา้ใหม่เติมเขา้มา เนื่องจากจะมี
โครงการแลว้เสรจ็เพิ่มเติมอีก 4 โครงการ 
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เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัยใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที่สละเวลาเขา้ร่วมประชุม และ  
ขอปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

ปิดประชมุ เวลา 14.46 น. 
 

          (ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี) 
               ประธานท่ีประชมุ 
                               

            
       (นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง) 

                       เลขานกุารบรษิัท 


